Støttede projekter 2017
I 2017 har Danmarks Naturfredningsforening i samarbejde med VELUX FONDEN uddelt 2 mio. kr. til aktive ældre, der
yder en indsats for sig selv og andre, og giver gode oplevelser i naturen og samtidig passer på og viser hensyn til
naturen. Her er en liste over de bevilgede projekter.
1.

Græsning genskaber eng ved Svenstrup
Jørgen Balslev Hansen og Anne Marie Steffensen har begge hele livet være professionelt engagerede i
formidling og fredning af natur. Som pensionister udlever de deres passion for natur og formidling gennem
deres frivillige arbejde for Danmarks Naturfredningsforening. De vil genskabe en græsset eng tæt på
Svenstrup by for at sikre rekreativ nærnatur og som et formidlingsprojekt. Området er et stykke
erstatningsnatur, der i sommeren 2016 blev ryddet for selvsåede træer og buske. Der er desuden nyetableret
to små søer og et bekkasinskrab på arealet.
Området skal plejes ved at lade køer afgræsse det, så det ikke springer i krat, der skygger for blomster og
urter. Projektet vil formidle dynamikken og successionen på arealet fra rydningen fremover med
afgræsningen. Formidlingen skal foregå ved at invitere borgere på ekskursioner i området, således at de er
med til at overvåge udviklingen i området. Der skal udlægges ti faste punkter, hvor der skal registreres
plantearter i en cirkel med radius på 5 m. Dertil skal der afsættes to punkter, hvor dyrene ikke kan komme til
at græsse, for at illustrere hvordan området kunne udvikle sig uden græsning. Frivilliggruppen vil oprette en
hjemmeside til indberetning af iagttagelser og bruge det til at udarbejde en flora liste hvert 5. år og observere
fugle og dyr.
Der søges midler til opsætning af hegn omkring området samt indkøb af redskaber til formidling og
undersøgelse af området for skoleelever, infomateriale, evt. reparationer af hegnet og evt. assistance til
hjemmeside. Der er indgået en foreløbig aftale på 10 år med ejeren af arealet, således at offentligheden har
adgang til arealet.
Bevilling 70.000 kr.

Oversigtsfoto over arealet, taget i 2016

2.

Motorhestekræfter til Kildeengens Høslætlaug
Kildeengens Høslætlaug og DN Lejre gør det nu let at være med til de to årlige høslæt i Bidstrup skovene. Det
er nemlig et værre slæberi at få det nyslåede græs væk fra engen. Sidste år prøvede lauget, som et forsøg, at
bruge et motorspil til at trække græsset ud af engen. Forsøget var en stor succes. De ansøger derfor om
midler til at købe et benzinmotorspil til udtrækning af de store mængder vådt græs, der ligger tilbage efter
høslættet.
Hø skal være tørt
I moderne naturpleje er det praktisk umuligt at tørre græsset til hø, da dette tager fra 6-8 dage afhængigt af
vejret. Det er hårdt fysisk arbejde at trække græsset ud fra området, da engen ikke kan tåle, der kører tunge
maskiner. Ved at trække presenninger med et motoriseret spil, bliver arbejdsopgaven nemmere og mindre
hård for kroppen. Formålet med naturplejen er netop at fjerne biomasse (græs) af hensyn til biodiversiteten
for at begrænse gødning til engen. De fine blomster trives nemlig bedst i mager jord.
Der er mange aktive ældre der vil få glæde af det motoriserede spil, og spillet vil forhåbentligt give ekstra
fysisk overskud hos de frivillige, bl.a. til at hjælpe nye initiativer i gang. Det vil også give bedre tid til at
formidle dyre- og plantelivet på engen i forbindelse med høslætdagene. Et benzinmotorspil vil på flere
parametre forbedre Kildeengens Høslætlaugs arrangementer og medvirke til, at de ældre frivillige kan
fortsætte det gode arbejde mange år endnu.
Der søges om midler til at købe et benzinmotorspil, tilbehør til dette og et kursus i brugen af spillet.
Bevilling 45.000 kr.

Spillet i brug til Lefestivalen. Foto: Erik Olsen
3.

Alt godt fra havet
Mogens Gissel Nielsen og Dorthe Birkmose fra DN Odder vil, i forbindelse med deres grejbank på Dyngby
Strand, supplere med et formidlingsprojekt på stranden i løbet af sommeren. De har engageret Erik og Else
fra DN Odder, så de sammen kan vække forundring og naturglæde hos børn i løbet af sommerferien.
De vil vise børn og voksne, hvad man kan med ting fra hav og strand, for gennem alle sanser at vække
børnenes nysgerrighed. Der skal spises tang, koges muslinger, males på strandskaller, tørres vandmænd og
ryges fisk. Fra en tømmerflåde kan børnene fange krabber og se på livet under overfladen i vandkikkert.
Udstyret skal også bruges til Naturens dag 2017.
Projektgruppen vil stå for organisering af projektet, afholde arrangementerne og involvere andre frivillige i
formidlingen. Der søges midler til indkøb af forskelligt indsamlingsudstyr i hav og på strand til børn, bålsæt og
rygeovn samt en tømmerflåde.
Bevilling 19.975 kr.

4.

Fotosafari for juniorer
Aktive ældre fra Biologisk Forening for Nordvestjylland og DN Thy vil opsætte shelters med tilhørende
muldtoilet, bålplads og borde ved Biologisk Forening for Nordvestjyllands nye Naturcenter Tved Gl. Skole. De
nye udendørs-faciliteter skal danne base for aktiviteter målrettet børn og unge. I første omgang en fotosafari
for juniorer, hvor børn og unge lærer at tage fotos af naturen i naturen. I 2016 blev den første fotosafari
afviklet med succes. For at skabe endnu bedre ramme om ungdomsfælleskabet vil gruppen gerne udvide
aktiviteterne med overnatning i naturen tæt på undervisningslokalerne. Visionen er, at fotosafarien og de
andre børn- og ungerettede aktiviteter skal danne grundlag for en egentlig DN Thy Ungdomsafdeling.
Pensionisternes lyst, interesse og motivation for at deltage i netop dette projekt er at få lejlighed til at
videregive mange års erfaring til næste generation samt medvirke til at få Tved Gl. Skole til at blive et
dannelses- og uddannelsessted i naturen.
Bevilling 50.000 kr.

5.

Naturens dag i Middelfart Kommune
I år er det 10. år Naturens Dag fejres i Middelfart Kommune. Det er et initiativ, der er startet af ildsjælene i
DN Middelfart. Nu samler arrangementet i Middelfart knap 40 klubber og foreninger, der sammen med
kommunen annoncerer og koordinerer deres aktiviteter i en kæmpe festival. På den måde er arrangementet
et mødested foreningerne imellem og rammen om en masse dialog og samarbejde. Formålet med dagen er,
at få børnefamilier og alle andre ud at få gode oplevelser i naturen.
DN Middelfart mangler et telt som base for deres aktiviteter på dagen de kommende år og til lignende
arrangementer. Lokalafdelingen i Middelfart har tidligere år lånt sig frem til telte af svingende kvalitet, men
vil gerne benytte 10-året til at indvie en ny grejbank til Naturens Dag og deres øvrige
formidlingsarrangementer. Der søges midler til et foldetelt, bål-fade, borde og stole samt formidlingsudstyr.
Bevilling: 28.000 kr.

6.

Naturen i Fredensborg Kommune
Jens Søndergaard og de aktive ældre i DN Fredensborgs bestyrelse søger midler til at få trykt og færdiggjort
deres udgivelse ”Naturen i Fredensborg Kommune”. Hæftet er et overblik over naturtilstanden i Fredensborg
Kommune og visioner for fremtidens natur i kommunen. En slags Naturens Kommuneplan. Forud ligger 1½
års arbejde med at kortlægge og skrive i ansøgergruppen og blandt interne og eksterne eksperter. Målet er at
præsentere naturens stemme over for borgere og politikere i kommunen. Interesserede skal engagere sig i
naturen og politikkerne skal få naturen ind i den politiske dagsorden. Hæftet er en opfølgning på ”Fremtidens
Natur i Fredensborg ” fra 2007. Hæftet skal distribueres via DN Fredensborgs hjemmeside og i trykt form til
møder, ture eller andet. Konkret søges der midler til tryk, layout og illustrationer.
Bevilling 22.500 kr.

Maleri af vinterlandskab fra Grønholt. Kunstner: Mette
Holmskov

7.

Frugttræer i byen
Knud Anker Iversen fra DN Høje-Taastrup vil i samarbejde med skolebørn og pensionister plante frugttræer,
for at skabe glæde og øget bevidsthed om selvforsyning. Frugttræernes skal plantes i byerne Taastrup, Høje
Taastrup og Hedehusene, og de skal have flere positive sideeffekter, såsom snak om klima og biodiversitet.
Knud Anker har i mange år været en drivende kraft på miljø- og klimaområdet i Høje-Taastrup. Med projektet
vil han og projektgruppen give stafetten videre til nye generationer.
I hver af de tre byer skal pensionister og en lokal skoleklasse gå i gang med spader og vandkander og plante
træerne på de udvalgte steder. Skoleklasserne adopterer efterfølgende de træer, de har plantet og skal tilse
dem og sørge for vanding. Borgere i lokalsamfundet skal inddrages og får indflydelse på, hvor frugttræerne
skal stå, og hvilke typer, der skal plantes. Denne inddragelse af lokalsamfundet skal sørge for, at der er
respekt og forståelse omkring træerne.
Bevilling 25.000 kr.

Birkevangs grønne udvalg var selv ude med spaden og sørgede for at de fire
frugttræer kom i jorden. Foto: Knud Anker Iversen

8.

Brakklipper til at naturpleje af fantastiske udsigter
Birgitte Lau er næstformand i DN Odsherred. Sammen med DN Odsherred og Grundejerforeningen Klint
Bakker vil hun skabe viden og fællesskab om at natur- og landskabspleje i fredningen Klint Bakker. Hun vil
etablere en grejbank og tage initiativ til at udbrede viden om naturpleje og få lodsejere i gang med at
naturpleje deres lokalområde.
Klint Bakker er et kuperet istidslandskab med et stort biodiversitetspotentiale. Området er truet af tilgroning,
da de kupperede grunde er svære at holde lysåbne med almindelige maskiner. Gruppen har i fællesskab
arbejdet med naturpleje i området siden 2003 og står blandt andet bag den folder om naturpleje, som findes
over området.
Derfor søger Birgitte Lau støtte til at anskaffe en brakklipper, samt midler til eftersyn hvert andet år i seks år,
som bliver stillet til rådighed for lodsejere i det fredede område i Klint Bakker. Ideen med projektet er
desuden, at give lodsejerne viden om andre naturplejeredskaber, der gør naturplejen mere overkommelig.
Det er redskaber, der ikke normalt ville findes i en sommerhusejers redskabsskur. Med projektet håber
Birgitte på, at kunne bidrage til at friholde og forskønne mange af de udsigter, der findes i området.
Bevilling 30.000 kr.

9.

Mød en snog 2018
Sven Rask fra DN Assens ved, at snogen vækker opsigt. Han vil kickstarte interessen for naturen hos børn og
unge ved at vise dem en snog og dens habitat. Ved at lokke snoge til særlige snogely, kan disse blive
udgangspunktet for en intens oplevelse i naturen. Et snogely, er en slags solfanger, der både giver ly og
varme til snogene. Snogelyet øger chancerne for at komme tæt et dyr, mange ikke har set i naturen og
sjældent kommer tæt på. DN Assens vil oprette en ældregruppe, der skal udlægge snogely på fem lokaliteter i
Assens Kommune. Gruppen vil løbende tilse disse snogely sammen med børn og unge på formidlingsture.
Registreringerne af snogene skal indrapporteres til DN’s projekt Naturtjek for at skabe viden om antal snoge
og deres lokaliteter. Projektet har både et formidlingsaspekt og et organisatorisk fokus. Formidlingen handler
om at vække naturinteresse gennem formidlingsturene ud for at tilse snogelyene. Organisatorisk vil DN
Assens bruge den konkrete aktivitet til at få flere aktive ældre med i arbejdet for og med naturen.
Projektet er et samarbejde med Terrariet i Vissenbjerg og produktionshøjskolen Fugleviglund. Terrariet
bidrager med faglig viden, og Fugleviglund står for at bygge snogelyene. Der søges midler til annoncering og
materialer.
Bevilling: 8.125 kr.

10. Ture i den lokale natur – opdatering og nye foldere
Med den skrivende ildsjæl Ib Salomon i spidsen har DN Odder med stor succes formidlet den lokale natur
gennem en årrække. Senest har lokalafdelingen som et Grønt Guld projekt sammen med DN Horsens udgivet
en folder om tre fredninger langs med Horsens Fjord. Tidligere har gruppen udgivet 12 foldere om den lokale
natur rundt om i kommunen. Disse trænger til en opdatering og de aktive ældre har tre nye foldere i samme
format i kikkerten. Det er DN Odders erfaring, at foldere virker, og at folk bruger dem til at finde nye steder,
de ikke anede fandtes. Samtidigt er folderne et godt udgangspunkt for en dialog med borgere og lodsejere
om natur- og landskabsværdier med et positivt afsæt. I løbet af vinteren vil de aktive ældre fra DN Odders
bestyrelse gennemgå de 12 eksisterende foldere for at spore ændringer, der skal indarbejdes i de opdaterede
foldere. Dertil skal der samles en gruppe fra DN Odders bestyrelse, som i løbet af foråret 2018 skal vandre
turene igennem og notere alt af interesse, f.eks. spændende blomster eller landskab. Den indsamlede viden
suppleres med viden fra lokale skriftlige kilder og krydres med professionelle fotos og layout. Der søges
midler til opdatering og tilretning af de 12 eksisterende foldere, samt fotos og layout til de tre nye foldere.
Dertil søges der midler til fragt/forsendelse og trykning af i alt 15 foldere.
Bevilling 45.000 kr.

De tolv foldere der skal opdateres forsider

11. Viden om naturen i Rudersdal
De aktive ældre i DN Rudersdal vil guide borgerne til større naturoplevelser i en række naturområder med
formidlingsskilte. Forud for projektet har en stigruppe i en lang årrække gennemtrawlet skove og
naturområder og registreret alle stier og muligheder for at gå ud på ture ud i naturen. Stigruppen har samlet
viden om alle lokaliteter, der rummer spændende formidling. Tanken er at give borgerne information om
stederne de vandrer i, som de pt. ikke får. Både gennem viden på diskrete infoskilte med rutekort. Skiltene
skal være en øjenåbner og inspiration til, at de besøgende bevæger sig i andre cirkler end de vante, når de
besøger en af naturperlerne i kommunen.
De aktive ældre udarbejder teksterne til skiltene, som layoutes i DN’s Sekretariat. De vil samarbejde med
kommunens historisk-topografiske selskaber. Arbejdsgruppen monterer selv skiltene på dertil indkøbte
standere, der placeres s efter aftale med Rudersdal Kommune. Skiltningen sker i overensstemmelse med en
respekt for naturoplevelsen, så denne ikke skæmmes. Der søges midler til skiltestandere, skilte, opsætning af
18 skilte, samt transport af skilte og skiltestandere.
Bevilling 53.000 kr.
12. Moselauget i Regnemarks Bakke
En gruppe lodsejere, med ejendomsparceller grænsende op til det fredede område Regnemarks Bakke i Køge
Kommune, vil starte et moselaug. Hensigten er at holde den gamle mose fri, så den ikke gro til og forsvinder.
Niels Langholm har samlet sine naboer i en lodsejergruppe, som, efter lyst og evne, vil rydde krat i det
varierede naturområde på Køge Ås. Det er blandt andet opvækst af buske, bjørneklo og tidsler. Gruppen har
en aftale med en fåreavler, om efterfølgende pleje med får. Dog kan fårene ikke alene klare opgaven, og
lodsejergruppen søger derfor midler til leer, kratrydder og motorsav, for at hjælpe naturplejen på vej
manuelt. Projektet vil gavne offentlighedens oplevelse af området, da det grænser op til to offentlige
grusveje, hvoraf den ene er befærdet og ret populær. DN Køge støtter projektet, og moselauget vil søge
yderligere vejledning hos DN Køge vedrørende den bedste måde at pleje netop deres biotoper på.
Bevilling: 19.626,60 kr.
13. Naturpleje med le og rive
Carsten Mathiesen fra DN Esbjerg har taget endnu et naturplejeinitiativ sammen med andre ældre
naturplejere. DN Esbjergs og DN Vardes aktive naturplejere er gået sammen om at danne et høslætlaug. I
begge kommuner er DN tovholder for naturplejeaktiviteter, som nu samles om en grejbase med leer og river.
Udstyret skal i første omgang bruges til at pleje Marbækområdets overdrev, hvor naturplejegruppen vil
afholde naturplejedage to gange årligt, i det tidlige forår og i sensommermånederne. Dette skal skabe og
fastholde et stærkt fællesskab omkring le-håndværket og den vigtige naturpleje, der udføres. Der har været
stor opbakning og interesse for tidligere naturplejedage på hedearealer, og de frivillige aktive ønsker derfor
at udvide arbejdsområderne til overdrev og eng-natur. De faste og nye naturplejere kan prøve kræfter med
nye naturpleje-metoder og få mulighed for at lære at pleje forskellige naturtyper.
Projektet skal styrke fællesskabet omkring interessen og glæden ved at passe på vores fælles natur, og skal
styrke frivillig-samarbejdet mellem DN Esbjerg og DN Varde. Dertil skal der være mulighed for at kunne låne
le-grejet ud til andre frivillige, der ønsker at lære le-håndværket.
Bevilling: 25.375 kr.

14. Formidlingstavler til kogræsserforeninger i Vejle Kommune
Grønt Forum vil sammen med DN Vejle opstille kortborde med brochureholdere til informationsfoldere ved
alle nuværende og kommende kogræsserforeninger i kommunen. De aktive ældre i DN Vejle er meget
engagerede i en fælles indsats for at engagere befolkningen lokalt i naturen med kogræsserforeninger.
Opstillingen er en del af et større projekt i Grønt Forum om at etablere og særligt fastholde tilstrømningen af
medlemmer til de ca. 75 planlagte kogræsserforeninger. Projektet startede med inspiration og hjælp fra
Danmarks Naturfredningsforening i Vejle, der brænder for effekten af naturpleje med store kreaturer.
Kortbordene skal formidle information om naturpleje med kreaturer, og formidle viden om naturplejens
positive virkning på biodiversiteten i området. Fra DN Vejle vil gruppen af aktive ældre være med til at sætte
75 kortborde op, og de vil med til at udarbejde teksterne. Det vil ske med udgangspunkt i de
kogræsserforeninger, som DN allerede er direkte involveret i. De aktive ældre er alle aktive i forskellige
kogræsserforeninger i Vejle Kommune.
Bevilling: 60.000 kr.

Kreaturer sat på græs af Uhrhøj Kogræsserforening i foråret 2017.
Her var 80 deltagere, både inden- og uden for foreningen. Foto: Britta
Edelberg

15. Ly i naturen
Kaj Lassen fra DN Vejen og en gruppe aktive frivillige vil placere en overdækning i et naturområde i Holsted.
Der er i dag ikke mulighed for at søge ly, holde pause eller spise og drikke medbragte drikke- og madvarer i
det grønne strøg langs Holsted Å. Området er vigtig rekreativ nærnatur for de mange ældre, som bor i
området og for børneinstitutioner, der bruger området, som et grønt uderum. Gruppen vil opsætte bordebænkesæt under overdækningen, som kan benyttes af alle, der kommer i området. Derfor skal det ene
borde-bænke have mulighed for, at man kan komme helt ind til bordet med kørestol.
Der søges midler til materialer til overdækning, samt opsætning af tre bord-bænkesæt.
Bevilling: 51.500 kr.

Billede fra naturområdet nær Holsted Sø

16. Naturpleje i Jordløse Bakker og Skov
Toni Reese Næsborg fra DN Assens har kæmpet for at sikre og pleje Jordløse Bakker gennem en
menneskealder. I de sidste 10 år har hun været primusmotor i naturpleje for at fjerne gyvel fra de sandede
overdrev i Jordløse Bakker og Skov. Hvert år afholder DN Assens naturpleje-arrangementer, hvor frivillige slår
med le og kratrydder. Deltagerne fjerner gyvel, som gøder jorden og truer overdrevsnaturens fine arter, der
har brug for en næringsfattig jord. Arrangementerne er en stor succes, hvor mange af deltagerne kommer
igen år efter år. Naturplejedagene fremmer biodiversiteten og giver deltagerne en god og sund
naturoplevelse. De aktive ældre planlægger aktiviteterne og sørger for gennemførslen, annoncering og
lignende. For tiden har DN Assens kun én gyvelsnapper. Der søges derfor om midler til at anskaffe flere
gyvelsnappere til naturplejen i Jordløse Bakker.
Bevilling: 10.225 kr.
17. Naturgenopretning og –pleje i udvalgte ådale og enge i Lejre
Ebbe Nordbo er frivillig i DN Lejre og ønsker at engagere sig selv og andre i frivillig naturpleje. Sammen med
en gruppe ældre fra DN Lejre har han taget initiativ til at genskabe og pleje udvalgte, oprindelige biotoper i
Lejre Kommune, der er hårdt trængt. Plejeindsatsen skal på gentagne, passende tidspunkter i løbet af året
udføres af en frivilliggruppe, hvor de aktive ældre i DN Lejre er tovholdere. Erfaringer fra andre
naturplejeprojekter er tænkt ind, så gruppen har et godt udgangspunkt for det nye projekt. Frivilliggruppen
vil foretage manuel rydning på udvalgte lokaliteter af uønskede vedplanter og urter, bl.a. invasive arter.
Formålet er at genskabe tidligere lysåbne arealer, stabilisere åbrinker, genskabe adgangsveje og afværge, at
invasive arter udkonkurrerer hjemmehørende arter. Der søges midler til indkøb af håndholdte naturpleje
redskaber, udstyr til transport af redskaber, samt sikkerhedsudstyr.
Bevilling: 29.000 kr.

18. Marine naturoplevelser i Hou
Keld Linaa Jørgensen og Willy Johannsen vil sammen med andre aktive ældre oprette et Citizen Science
projekt med marine naturoplevelser ved kysten i Hou. Ud for Hou findes et beskyttet Natura-2000
havområde med enestående marine naturoplevelser. Derfor vil gruppen opsætte en mobil feltstation ved
Hou Havn, som skal formidle naturområdet og give de besøgende mulighed for at undersøge bunddyr, fauna,
forekomsten af makroalger og andet. Blandt andre aktiviteter vil gruppen også se til den lokale
marsvinebestand med udstyr og lade besøgende få lov at lytte til og se de fine marsvin.I foråret vil gruppen
arrangere marinbiologiske foredrag med forskere fra Aarhus Universitet, der skal skabe interesse for
aktiviteterne. De vil lave særlige arrangementer for Egmont Højskole i Hou, hvor arrangementerne tager
hensyn til særlige behov, såsom kørestolsbrugere.
Der søges om midler til indkøb af pavillon samt udstyr til formidlingsaktiviteter, bl.a. et undervandskamera og
stereolupper.
Bevilling 34.156 kr.
19. Sansehave ved Svendborg Natur- og Miljøskole
Erik Thormose vil etablere en sansehave ved Svendborg Natur- og Miljøskole. Han er frivillig og hjælper til
daglig underviserne på skolen med praktiske opgaver. Sansehaven skal etableres med henblik på de mange
forskellige brugere af Naturskolen, og den skal lette adgangen til naturoplevelser for brugere, der normalt
ikke bruger naturen. Sansehaven skal indeholde forskellige elementer, der stimulerer sanserne, bl.a. et
bistade, krydderurtebed og vandløb. De afgrøder og spiselige planter, der dyrkes i sansehaven skal høstes og
bruges til undervisningstilbuddene på Naturskolen.
Sansehaven skal så vidt muligt opføres og planlægges af Erik Thormose og en gruppe af aktive frivillige. I
forbindelse med etableringen, skal der oprettes et frivillig-senior-netværk, som skal hjælpe med opførelsen
og med den fremtidige drift af sansehaven. Der søges midler til anlægsarbejde, havedam, bistade og planter.
Bevilling 15.000 kr.
20. Klimauge i Favrskov 2018
DN Favrskov er initiativtager til Favrskov Klimauge og fik i 2017 støtte til fra Grønt Guld til nogle af
afdelingens aktiviteter til at gennemføre Klimaugen. Klimaugen blev en succes og skal gentages i 2018 med
initiativ af de aktive ældre i DN Favrskov, der har videreudviklet deres koncept med fokus på børn og unge .
De vil formidle klimasagen direkte til elever fra folkeskolens ældste klasser I forbindelse med Klimauge 2018.
Gruppen af ældre ildsjæle fra DN Favrskov vil arrangere busture til udvalgte og relevante ”klimasteder”, der
byder på læring om klimaet i Favrskov Kommune.
Indholdet af turene skal tilrettelægges sammen med lærerne og skal høre under bestemte temaer inden for
natur, miljø og klima. De aktive ældre vil på turene være guider sammen med lærerne. Her vil børn og lærere
få mulighed for at tage ud og se de ting, der undervises om, og DN Favrskov får mulighed for at give børnene
en dybere forståelse for naturens rolle i klimaet.
Derudover skal DN Favrskov deltage i Klimaugen i Favrskov med to-tre offentlige arrangementer. De søger
derfor midler til annoncering og organisering af aktiviteterne. Der søges konkret midler til leje af bus og
annoncering for DN arrangementer i Klimaugen.
Bevilling: 45.000 kr.

21. Klitheden skal genskabes
En gruppe aktive ældre fra DN Jammerbugt vil i samarbejde med Jammerbugt Kommune rydde en klithede
for bjergfyr for at skabe lys og plads til planten djævelsbid. Planten er sommerfuglen hedepletvinges
værtsplante. Hedepletvinge er en meget sjælden sommerfugl og har en sin hovedudbredelse i Danmark i
Jammerbugt Kommune. DN Jammerbugt har i en årrække stået for registrering af områder, hvor den sjældne
sommerfugl lever og vil nu til at skabe mere af dens foretrukne habitat. Gruppen skal stå for at rydde
opvæksten af mindre bjergfyr, samt stå for den efterfølgende pleje af området. Den mere motormaskinelle
rydning vil gruppen få hjælp til af en entreprenør. Et større område skal hegnes og afgræsses af Galloway
Kvæg efter rydningen. Efterfølgende vil plejen bestå i, at plejegruppen minimum en gang årligt skal fjerne
selvsåede nåletræer fra klitheden. Projektet består også i en botanisk gennemgang, hvor der noteres, hvilke
arter og antal som kan ses i ti afgrænsede felter i forsommeren samt en sensommer gennemgang og
registrering af spredningen af djævelsbid. Her vil gruppen se, hvornår de første larvespind fra hedepletvingen
indfinder sig. Rydningen sker i samarbejde med Jammerbugt Kommune. DN Jammerbugt har indhentet et
tilbud fra en skoventreprenør om fældning af de større nåletræer, da de har vurderet, at det ikke er
forsvarligt at bede de frivillige naturplejere om at skulle rydde større bjergfyr med motorsav uden
forhåndskendskab med redskabet. Der søges midler til rydning af området og redskaber til manuel rydning af
mindre selvsåede nåletræer.
Bevilling: 14.100 kr.
22. Små lærerige naturhistorier
Ian Heilmann er bestyrelsesmedlem i DN Svendborg. De seneste par år har han hver 14. dag skrevet en
klumme om natur i den lokale ugeavis. Han tager vidt forskellige emner op i sine klummer. Kendetegnende
for dem er, at de oftest ikke er almen viden, og at er spændende formidlet. Det kan for eksempel omhandle
sommerfuglenes liv, strandengens flora eller fokus på de gamle løvskove. Læserne får med klummerne en
særlig indsigt i naturen, og kan dermed få vakt lysten til flere gode oplevelser i naturen. Benthe Hjorth
Christiansen, fra DN Svendborg vil stå for at samle og udgive 40 af disse klummer. Udgivelsen skal give en
bredere kreds mulighed for at få glæde af klummerne og samtidig bidrage til at give en større generel viden
om og interesse for naturen. Planlægning og gennemførelse sker i samarbejde mellem Ian Heilmann og
Benthe Hjorth Christiansen. Bogen tænkes trykt i 500 eksemplarer og uddelt gratis til naturinteresserede i
Svendborg Kommune, byrådet og distribueret gennem DNs afdelinger på Fyn til en bredere kreds.
Der søges midler til layout og tryk af en lille bog indeholdende 40 udvalgte klummer.
Bevilling 30.000 kr.
23. Udstilling og elektronisk brochure om Præstegårdsbakkerne
Jørgen Jørgensen fra DN Hjørring er engageret i det fredede naturområde ved Bjergby Præstegårdsbakkerne.
For fire år siden blev området fredet, og nu vil Jørgen sammen med en gruppe ældre fra DN og
aktivitetshuset Solhjem åbne en udendørs udstilling om Præstegårdsbakkerne. Den skal indeholde biologi,
flora og fauna samt baggrunden for fredningen. Udstillingen skal opsættes ved aktivitetscenter Solhjem i
Bjergby og have en elektronisk indgang via QR-koder, så man kan tage den med ud i bakkerne. Teksterne skal
udarbejdes af de aktive ældre, og gruppen vil også tage billeder i høj opløsning med hjælp fra en professionel
fotograf. Stativer til ophængning af plancher skal opføres og opsættes af ”De grå mænd”, der er en gruppe
lokale frivillige. Projektet bidrager til, at de besøgende i området får en bedre og mere lærerig oplevelse ud af
deres besøg. Den bedre formidling af området kan øge den lokale skoles muligheder for at få udbytte direkte
i naturen, da skolen ligger op til Præstegårdsbakkerne.
Bevilling: 30.000 kr.

24. Naturpleje i Præstegårdsbakkerne ved Bjergby
En lokal gruppe ældre vil i samarbejde med DN Hjørring foretage naturpleje i Præstegårdsbakkerne som
supplement til kommunens naturpleje, der ikke strækker langt nok. Plejen skal bestå i at fjerne uønsket
opvækst, især gyvel, fra overdrevslandskabet. Det smukke landskab indeholder en række naturtyper og arter,
som er trængt og sjældne i Vendsyssel. DN Hjørring er engageret i det fredede naturområde gennem
formidling og naturpleje og var en drivende kraft i fredningen, der blev gennemført for fire år siden. Der
søges midler til indkøb af værktøj og grej, som skal bruges til naturplejen. Når naturplejegrejet ikke bruges
ved Præstegårdsbakkerne ved Bjergby, skal det opbevares på det nærliggende aktivitetshus Solhjem, hvor
det også kan bruges af andre aktive grupper, som foretager naturpleje i nærområdet samt omkring
aktivitetshuset. Vedligeholdelse og service af grejet vil lokalgruppen ”De Grå mænd” stå for. De Grå Mænd er
en aktiv gruppe ældre frivillige, der tager sig af vedligehold omkring Solhjem.
Bevilling: 15.000 kr.
25. De Grå Mænd Bjergby
Gruppen ”De Grå Mænd” blev startet i 2009 af Erling Hylle og Knud Madsen, som en plejegruppe af ældre,
der ville forskønne stier og grønne arealer i lokalområdet omkring aktivitetshuset Solhjem i Bjergby. Det har
siden grebet om sig, og de er nu ti mand fast, der mødes mindst en gang om ugen, året rundt, for at arbejde
frivilligt i landsbyen og naturen omkring Bjergby. Bl.a. hjælper De Grå Mænd DN Hjørring med
Præstegårdsbakkerne, hvor DN er engageret med formidlings- og naturplejeaktiviteter. De Grå Mænd brugte
oprindeligt deres eget udstyr til opgaverne. Nu er de i gang med at søge eksterne midler til opbygge en
udstyrsbase til deres frivillige opgaveløsning. Udstyret skal bruges til holde lokalområdet pænt og anden
naturpleje. Udstyret og redskaberne vil – ud over at dække et konkret behov – også være en anerkendelse af
De Grå Mænds store indsats og engagement i lokalsamfundet. Der søges bl.a. midler til en buskrydder,
plæneklipper og flere sikkerhedshjelme.
Bevilling 70.000 kr.

26. Flere hænder til gavn for de vilde orkideer i Allindelille Fredskov
For at gøre naturplejen bedre tilgængelig for alle, vil den frivillige plejegruppe i Allindelille Fredskov på
Midtsjælland indkøbe nye river og træoptrækkere. Disse redskaber skal blandt andet bruges på gruppens
offentlige ”fagningsdage”, hvor gruppen mødes og river sletterne fri for blade og gør klar til årets høslæt.
Plejegruppen planlægger to fagningsdage og en høslætsdag hvert år, hvor de inviterer den brede offentlighed
med til at pleje skoven. Ved begge arrangementer vil der også foregå træoptræk, hvor de nye træoptrækker
bliver brugt. Plejegruppen vil etablere en sti med tilhørende plankebro gennem en af skovens moser for at
publikum kan komme ud og opleve den særegne natur, som Allindelille rummer. Der søges om midler til grus
til etablering af stien samt midler til et nyt sværd og kæde til plejegruppens motorsav til udskæring af planker
til broen. I de kommende år skal større dele af skoven afgræsses af kvæg, derfor vil plejegruppen også
midlertidigt indhegne nogle af skovens hotspots i de første år med græsning, og til dette formål søges der til
hegnsmidler. Alle i plejegruppen deltager i planlægning og gennemførelse af aktiviteterne.
Bevilling: 21.425 kr.

Offentlig fagningsdag i Allindelille Fredskov. Foto: Jimmy Lassen

27. Høslæt for børn
Vejle Høslætlaug vil gøre børn og unge mere aktive i naturen, og lauget vil formidle, hvordan vi alle hver i sær
med enkle tiltag kan bidrage til at passe på naturen. Høsletlauget vil inddrage børn og unge i naturplejen og
overvågningen ved at tilbyde skoler i Vejle Kommune kurser i naturpleje, naturovervågning i biologi eller i
natur og teknik. Kurserne skal holdes i samarbejde med Økolariet, og skal helt konkret lære børn at slå med
le, og give dem kompetencer i at passe på naturen. Der er i løbet af vinteren blevet produceret børneleer på
DN Vejles leværksted, som skal bruges til arrangementerne. Som opfølgning vil plejegruppen i skoletiden
tilbyde interesserede skoler et kursus i høslæt med le og brug af gyvelsnappere. I specifikke byer vil de få en
eller flere klasser til at ”adopter en eng”. Dertil vil de lave flere forskellige høslæt-arrangementer, bl.a. et
lekursus for begyndere og øvede, og et arrangement med aktivgruppen ved Vindinggård med titlen ”Få
naturen ind i din have, lær at slå din græsplæne med le”. Som en del af naturplejen vil de overvåge sjældne
arter i Vejle Kommune. Derfor vil naturplejegruppen lave en overvågnings indsats for løgfrøer i vandhuller.
Ydermere vil plejegruppen udvide deres aktiviteter med nye projektområder. For at kunne dække mere areal
søger de om en fingerklipper og et motorspil til udtrækning af afslået materiale. Den aktive gruppe vil stå for
arrangering og gennemførelse af arrangementerne og opfølgning.
Bevilling 68.450 kr.

28. Liv og mangfoldighed under himlen – Meningsfuld naturpleje i fællesskab
Økosamfundet Fri og Fro i Odsherred har en vision. De vil bygge og bo bæredygtigt, derfor skal de på deres
grønne arealer have større fokus på pleje af arealerne. Gennem naturplejen af arealerne vil de skabe et
netværk for ældre og børnefamilier, der gennem naturpleje og formidling af denne, mødes til socialt samvær.
Gruppen planlægger at arrangere to årlige le-fester, hvor der skal slås med le, og det slåede plantemateriale
skal samle med river og forke. Det overskydende plantemateriale skal bruges til vinterfodring af
medlemmernes får. Det indkøbte le-grej skal opbevares i et skur, der bygges ved området. Dertil vil gruppen
omdanne en lerholdig plæne til et engstykke ved at braklægge og fræse jorden og tilføje grus til toplaget, for
at kunne se et resultat af naturplejen inden for en overskuelig tidshorisont. For at formidle plejen af området
vil de opsætte skilte om indsatser og plejemetoder i området for øvrige besøgende. Gruppen ønsker også at
forbedre håndteringen af regnvand, hvor de som led i etableringen af engstykket vil etablere render til et
forsænket areal, der kan dannes til et paddebassin.
Bevilling 51.320 kr.
29. Handicapcamønoen
På Møn findes vandreruten Camønoen. Den tager den besøgende rundt på hele Møn, som en dansk pendant
til Caminoen i Spanien. Dele af denne rute kan bruges af kørestolsbrugere, men det er der ikke mange som
ved det. Ivan Ingemansen har gennem længere periode arbejdet med en alternativ ruteplan, der forbinder
den eksisterende rute med adgangsveje, der kan benyttes med bil og kørestol. Ivan vil gerne lave foldere og
rutekort som beskriver disse muligheder sammen med Anders J Andersen, der er kørestolsbruger og formand
for det lokale handicapråd. Motivation er ikke mindst Ivans og konens egne ture ud i naturen. Hun er
gangbesværet og bruger kørestol ude i naturen og herfra har Ivan indsigt i gode oplevelser i naturen også for
de som ruller frem. Konkret søges der om midler til layout af rutekort og tryk af foldere. Disse skal
distribueres via Møn Museum der huser Camønoen.
Bevilling 40.000 kr.
30. Det spiselige Hvidovre
Søren Espersen har gennem flere år arbejdet professionelt med formidling af spiselige vilde planter. Som
pensionist søger han nu om midler til at udarbejde en række foldere om spiselige vilde planter i Hvidovre og
til en række formidlingsarrangementer. Arrangementerne holdes som offentlige ture, hvor en bred kreds af
borgere inviteres til at samle planter og andet spiseligt fra naturen, og lærer hvordan det kan bruges i
madlavning. Projektet er en del af et større projekt, der også indeholder bålhytter og andre støttepunkter til
formidling af den nære natur. Søren vil også åbne en Facebookside for let og hurtigt at nå ud til borgere i
Hvidovre. Folderne skal distribueres via biblioteker, folderholdere i Kystparken og andre steder i kommunen.
Konkret søges der penge til udarbejdelse af tekster, tryk, bålgrej og ingredienser til
formidlingsarrangementerne.
Bevilling: 15.000 kr.

31. Motorspil til naturpleje på Fyn
Kurt Due Johansen er engageret i en række naturplejeprojekter på Fyn primært omkring Odense, hvor han i
mange år har været formand for DN Odense. Som Samrådsformand har Kurt en koordinerende rolle for DN’s
tværgående naturopgaver på Fyn. De to kasketter bliver kombineret i dette projekt. En af de store
udfordringer i frivillig naturpleje med manuelt arbejde er, at fjerne alt det våde grønne plantemateriale fra
eng eller mose. Den er aktuel både i Lisbjerg Mose, Skovsgaard på Langeland, Trappebæksengen i Svendborg
og i Jordløse Bakker. I moderne naturpleje er det praktisk talt umuligt at tørre græsset til hø, da dette tager
fra 6-8 dage afhængigt af vejret. Det er hårdt fysisk arbejde at trække græsset ud fra området, da engen ikke
kan tåle, at der kører tunge maskiner. Ved at trække presenninger med et motoriseret spil, bliver
arbejdsopgaven nemmere og mindre belastende for kroppen. Formålet med naturplejen er netop at fjerne
den næringsrige biomasse (græs) af hensyn til biodiversiteten for at begrænse gødning til engen. De fine
blomster trives nemlig bedst i mager jord. Kurt har samlet en gruppe aktive ældre, der står for naturpleje
rundt omkring på Fyn. Her er afstandene ikke større end, at det er muligt at deles om et motorspil. Udover at
lette opgaven med udslæbning, vil grejet også være med til at binde aktiviteterne tættere sammen, da det
skal være en fast gruppe, der står for at køre motorspillet og stå for sikkerheden omkring opgaven.
Bevilling 45.000

